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OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra
Rudzka-Natanek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-10-2019r. o godz. 11:00  pod
adresem : Warszawa, ul. Jagiellońska 65A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza
licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa

Cena
wywołania

1 Samochód osobowy Ford Focus 1.8 TDCi 2005 r. 1 [szt.] 1 800,00 **) 1 350,00
2 Samochód ciężarowy - pomoc drogowa Iveco 65C18

Daily HPI E4 6,5 t 2008 r.
1 [szt.] 33 087,00 **) 24 815,25

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672
kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii
komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 03 10201026 0000 1802 0379
2991
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom
rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty
ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej
ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona
jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do
przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Zobowiązuje się dozorcę zajętych ruchomości do udostępnienia przedmiotu licytacji

        Asesor Komorniczy   Komornik Sądowy
       Błażej Sałyga    Aleksandra Rudzka-Natanek



Przyjęcia interesantów: czwartek 9:00-17:00

Telefony:
sekretariat: 22 498-9696, 22 8397125, Kmp i Kms: 22 4231142, Km i GKm: 22 4231143, 22 4231349,
Kmn i sprawy dotyczące nieruchomości: 501235955,  Fax : 22 8694792
Informacje telefoniczne udzielane są w dni robocze w godz. 12:00 - 14:00.

E-mail:
Km i GKm: warszawa.rudzka@komornik.pl, Kmp: alimenty@komornik-warszawa.com.pl,
Kms: kms@komornik-warszawa.com.pl, Kmn i sprawy dotyczące nieruchomości: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych są jak podane wyżej
dane komornika. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych
czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie
przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od
stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub
fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w
celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania
egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub
czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych
osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub
masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych
osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego
postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z
przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Możesz wnieść skargę na
przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych
osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Adresat oryginału: AUTO-SIM SPÓŁKA AKCYJNA
Do wiadomości: 1. Adwokat Monika Urbańska Smolarek, Rogala, Caban - Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., 00-668
Warszawa
2. Adwokat Anna Czerkawska-Soból "Smolarek, Rogala, Caban - Adwokaci i Radcowie Prawni " Sp.p., 00-668
Warszawa
3. Radca Prawny Rafał Tymoczko, 51-116 Wrocław
4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Oddział Administracyjny, 03-813 Warszawa
5. Artur Misiak, 03-301 Warszawa
6. a/a


